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Enighet om
skatteendringer i
oljeindustrien
Krisepakken for oljeindustrien ble vedtatt mandag 8. juni. De
viktigste punktene er friinntekten som settes til 24 prosent, det
blir ingen endring i selskapsskatten, og selskapene får
utgiftsføre investeringer i særskatten for 2020 og 2021.

stiller også spørsmål ved om
skatteendringene vil komme
leverandørindustrien til gode, slik
formålet er. Aker Kværner-verftene
på blant annet Stord og i Verdal vil ha
tomme ordrebøker i 2021/2022, og
uten oppdrag fra oljeoperatørene, vil
tusenvis av arbeidstakere være uten
jobb om relativt kort tid.

Statlig hjelp til
oljeprisnedgang
Hilde-Marit Rysst forbundsleder SAFE

-Jeg oppfatter at bransjen i stor grad
er blitt imøtekommet, og det er SAFE
veldig fornøyd med, sier Hilde-Marit
Rysst, forbundsleder i SAFE. Tiltak
som sikrer arbeidsplasser var helt
avgjørende for SAFE sin holdning til
denne økonomiske pakkeløsningen.
Et bredt forlik mellom
regjeringspartiene og Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Fremskrittspartiet ga
oljeindustrien den løsningen
arbeidsgiverorganisasjoner og
fagforbund har etterlyst. Ikke uventet
er det både skuffelse og kritikk fra
andre aktører. Både SV og
miljøbevegelsen mener dette er en
subsidiering av oljenæringen. De er
redd pengene går til utbygging av nye
oljefelt, oljefelt som de mener ikke
engang vil være lønnsomme. SV

Professor emeritus Diderik Lund ved
Universitetet i Oslo, UIO, sa til NRK
Dagsrevyen mandag 8. juni at
skattelettelsene til oljenæringen vil
føre til at Norge vil utvinne olje og
gass i flere år enn vi ellers ville ha
gjort. – Det vil få den effekten at det
blir startet opp olje- og gassprosjekter
som nå ser ulønnsomme ut, men som
vil bli lønnsomme med denne
skattepakka.

En klar forutsetning for SAFE sin
støtte til bransjens forslag, er at
tiltakene skal ende opp i fysisk flere
arbeidsplasser, og det har vi en klar
forventning om at ligger i denne
pakken, sier Hilde-Marit Rysst.
-Etter at oljepakken ble vedtatt, skal
arbeidsplassene og ikke minst
inntektene til velferdsstaten i mye
større grad være sikret. Det er altså
vår forutsetning, og det er udelt
positivt for befolkningen i Norge.
SAFE forventer og å få en nærmere
avklaring på hvordan dette kravet skal
bli fulgt opp av myndighetene.

Krav til plan for
utslippsreduksjon og
grønne investeringer
Kilde: Høyres stortingsgruppe

•

•

Lund mener dette er en sponsing av
oljeindustrien. Han stiller også
spørsmål ved om politikerne vil
avhjelpe prisfall på oljen ved å
overføre mer av risikoen på statens
regning.

Flere arbeidsplasser er
en forutsetning

•

Selskapene får utgiftsføre
investeringer umiddelbart i
særskatten for årene 2020 og
2021.
Friinntekten settes til 24
prosent innenfor de
midlertidige
skatteendringene. Dette
gjelder i 2020 og 2021, samt
for prosjekter hvor plan for
utbygging og drift (PUD) og
plan for anlegg og drift
(PAD) er innlevert innen
2022 og godkjent innen
2023.
Det etableres en ordning
med negativ terminskatt,
som gjør at selskapene får
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utbetalt skatteverdien av
forventet underskudd
gjennom inntektsåret.
Det settes ned et utvalg for
grønne investeringer.
Regjeringen vil sammen
med bransjen lage en plan
for hvordan utslippene på
norsk sokkel reduseres med
50 prosent innen 2030.
Det skal legges fram forslag
til nye krav til null- og
lavutslippsløsninger for
offshorefartøy i
petroleumsproduksjon.

I planen ligger det også en
forutsetning om et utvalg som skal
jobbe med «grønne investeringer.
Regjeringen skal sammen med
bransjen fremme forslag om
utslippsreduksjon.
Bransjens egen kompetanse er en
forutsetning for et grønt skifte, sier
Hilde-Marit Rysst.
-Vår bransje er den økonomiske
muskelen som kan drive det såkalte
«grønne skiftet». Vår bransje sitter på
den tekniske og faglige kompetansen
som er den viktigste forutsetningen
for å komme videre med grønne
løsninger. Hvis ikke myndighetene
hadde klart å samle seg om tiltak som
sikrer bransjen nå, ville dette i stedet
blitt et stort tilbakeskritt, sier Rysst.
Uten de økonomiske midlene, de
menneskelige ressursene og
utviklingsmiljøene som vår bransje
representerer, vil ikke Norge nå
klimamålene vi har satt oss, eller
bidra til å utvikle fremtidens grønne
energi.

Plassoppsigelse for
SAFE medlemmer i
TIOS

Island Frontier. Foto: TIOSs

Plassoppsigelsen gjelder SAFE-

medlemmer som arbeider på
utenlandsk sektor.
Det har lenge vært kjent at SAFE i
TIOS kjemper for å beholde sine
opparbeidete rettigheter. Den kampen
går i retten til høsten. Samtidig ser vi
at SAFE sine medlemmer som jobber
på utenlandsk sektor ikke har vilkår
som er akseptable. Våre krav om en
egen utenlandsavtale er avvist av
TIOS. SAFE opplever at TIOS via
Norsk Industri, NI, nærmest truer
SAFE med rettslige skritt om en så
mye som antyder misnøye eller
ønsker å gjøre noe med dette innenfor
rammer som burde være en selvfølge.
Vi kan ikke akseptere en slik
behandling av våre medlemmer.
Riksmekler er informert om
plassoppsigelsen for SAFE sine
medlemmer i TIOS på utenlandsk
sektor.
Det er trist at TIOS ikke verdsetter
sine ansatte høyere, og i større grad
bidrar til å finne løsninger som er
akseptable, uttaler forbundsleder i
SAFE, Hilde-Marit Rysst.
SAFE kommer tilbake med mer
informasjon når dialog med
Riksmekler av gjennomført.

Endringer i
passasjerantall på
helikopterflyvninger
Norsk olje og gass anbefaler nå 19
passasjer på helikopterflyvninger
på norsk kontinentalsokkel.
SAFE er enig i at man kan øke til 19
passasjerer ved helikopterflyging.
Bakgrunnen er lav smitterisiko i
landet, og allerede innarbeidede
rutiner ved utreise, renhold og annen
tilrettelegging. En forutsetning er at
disse opprettholdes, og at man gjør
endringer hvis smitterisikobildet
endrer seg. Det har ikke vært
forhandlinger med Norsk olje og
gass, Norges Rederiforbund og SAFE
sentralt, om lønn og kompensasjon i
forhold til tiltak som eventuelt er
pålagt av den enkelte bedrift.

Medlemsfordel: YS
livsforsikring

Hallgeir Kvadsheim, Foto: TV3/Rune
Bendiksen.

Sørg for at dine nærmeste har et
økonomisk sikkerhetsnett hvis det
verste skulle skje. Hvis en
husholdning som er basert på to
inntekter må klare seg på én, er det
dramatisk, konstaterer
økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim
til Gjensidige.

YS Livsforsikring sikrer
også de du er glad i
En livsforsikring er ikke noe man
tegner for seg selv, men for dem du er
glad i. Det er mens man er frisk man
må tenke på hva som skjer med de
som blir igjen hvis man skulle falle
fra. Har du forsørgeransvar, gjeld
eller barn fra tidligere forhold? YS
Livsforsikring gir en
engangsutbetaling som for eksempel
kan brukes til:
•
•
•

betale ned på gjeld
betale ut straksarv til barn
fra tidligere forhold
opprettholde levestandarden
når en inntekt blir borte

Partner eller ektefelle kan også kjøpe
forsikringen til en god pris.
Les mer om denne saken på
www.safe.no

Med vennlig hilsen SAFE

